الطفـــل

ومرض سرطان الدم
إعداد

د .مها جاسم بورسلي
استشاري أمراض األطفال
مستشفى البنك الوطني -مستشفى الصباح

إهــداء . . .
لجميع مرضى سرطان األطفال

مرض الســرطان هو ابتالء من الله ســبحانه وتعالي ،ال يحدث بســبب
عــدوى أو وراثــة أو تقصيــر ال ســمح اللــه مــن قبــل األهــل أو إهمال،
ويحتــاج إلــى رعايــة دقيقة ومســتمرة من قِ بــل األهل حتى بعــد انتهاء
احملنة بسنوات.
يصيــب هذا املــرض الدم ،حيث تتكاثــر خاليا الدم البيضــاء بطريقة
خارجــة عــن الســيطرة .ولنشــرح بالبدايــة مكونات الــدم حتي تتضح
الصورة أكثر.

يتكون الدم من التالي:
 .1البالزمــا وهو الســائل األصفر الذى يتكــون من مواد بروتينية
باإلضافة إلى خاليا الدم واملعادن واألمالح والهرمونات.
 .2كريات الدم احلمراء وهى اخلاليا الناقلة لألكســجني جلميع
أنحاء اجلسم.
 .3كريــات الــدم البيضــاء وهى املســئولة عن الدفاع عن اجلســم
ومحاربة امليكروبات.
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 .4صفائح الدم وهى املسئولة عن وقف النزف.
معظم مكونات الــدم تُصنع عن
طريــق مصانــع الــدم املوجــودة
داخــل نخاع العظــم حيث توجد
خاليا املنشأ املسئولة عن صنع
خاليا الــدم وتعويضها بطريقة
مستمرة.
تنقســم خاليــا املنشــأ وتتطــور
إلــى أن تتكــون خاليــا الــدم
املطلوبــة .ولكــن في حالــة مرض الســرطان يقف التطــور عند خاليا
بدائيــة التي تبدأ باالنقســام بطريقة متواصلة وســريعة ،وتهاجم تلك
اخلاليــا أنســجة وأعضاء اجلســم كما أنها ال تــؤدي الوظيفة املطلوبة
منها ،وتتزايد تلك اخلاليا البدائية وتسبب مضاعفات عديدة تتراوح
مــا بني انســداد لألوعيــة أو مهاجمــة األعضاء ،ونســتطيع أن نصفها
باالنقالب العسكري علي اجلسم.

ما هي أعراض مرض سرطان الدم؟
تبدأ األعراض بالظهور تباعاً وعلي مدى أسابيع بطريقة بطيئة ،قد ال
ُالحظ بالبداية أو تتراوح األعراض ما بني اإلحســاس الدائم بالتعب
ت َ
واإلنهــاك وشــحوب الوجــه وفقــدان الشــهية ومــن ثــم فقــدان الوزن،
وتتزايــد وتيــرة األعــراض وتبــدأ بعــض العالمــات بالظهور باجلســم
كالبقــع احلمــراء أو الكدمات أو النقط احلمــراء الصغيرة التي تظهر
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بكثافــة علــى األطــراف وأحيانــاً يبدأ الطفــل باإلحســاس باأللم عند
مسك أطرافه ،أو يحس بآالم مبرحة بالعظام عند حمله.
بعض األطفال يُكتشــف املرض لديهم بالصدفة عندما يقع الطفل من
مســافة قريبة من األرض ويصاب بكســر ال يتناســب وقوة الســقوط،
قد ال يلتئم العظم بالسرعة املعهودة وعند عمل األشعة يالحظ وجود
خطوط نهاية العظم في صورة األشعة وهي إحدى دالئل املرض وعادة
يكتشفها أخصائي األشعة.
بعــض األطفــال تظهــر لديهــم أعــراض شــبيهة بأمــراض الروماتيزم
كاحلرارة وتورم املفاصل وظهور الطفح اجللدي وتســتمر لعدة أشــهر
قبــل ظهور اخلاليا الســرطانية بالدم ،وأحياناً تظهــر أعراض إصابة
باجلهاز العصبي.

أنواع سرطان الدم:
ينقسم إلى نوعان:
 .1سرطان الدم احلاد :ويتكون من نوعان:
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 .aســرطان الدم الليمفاوي احلاد :وفيه تصاب اخلاليا التي
تنتج اخلاليا الليمفاوية  Bو  Tاملسئولة عن املناعة.
 .bســرطان الــدم الغيــر ليمفــاوي احلــاد :وفيــه تصاب خاليا
املنشــأ التــي تنتج األجســام املناعية األخــري وكريات الدم
والصفائح.
 .2ســرطان الــدم الغيــر ليمفــاوي املزمــن :مــن األنــواع املزمنــة
والعنيفة والتي كان يصعب عالجها بالسابق ولكن مت اكتشاف
عالجــات للســيطرة على هــذا املرض ومضاعفاتــه ،وارتفعت
نسب الشفاء به.

كيف يشخص المرض؟
مــن الســهل معرفة وجــود املرض عن طريــق فحوصات الــدم األولية،
ولكن قد يتطلب األمر عدة أيام ملعرفة نوعية املرض ومدى قوة املرض.
غالباً ما يتردد األهل علي أكثر من طبيب قبل تشخيص املرض ،وملدة
قــد تطــول ألســابيع وأحياناً شــهور إلى أن يشــخص هــذا املرض ،ألن
الفحوصــات األوليــة قد تكــون ســليمة وال تظهر اخلاليا الســرطانية
بالدم ليشــخص املرض .ولكن ما إن تظهر اخلاليا الســرطانية بالدم
وتــزداد أعدادها ويحدث خلل في مكونــات الدم األخرى يصبح األمر
واضحــاً ،وتُــري اخلاليــا الســرطانية حتــت اجملهــر .يتبقــي عندئــذ
تشخيص نوعها.
مــن املمكــن تشــخيص النــوع عــن طريق عمــل فحوصــات متخصصة
ودقيقــة ومتعــددة ،ويتطلــب األمر أخــذ خزعة من نخــاع العظم حيث
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توجد مصانع الدم واخلاليا املنتجة ملكونات الدم.
كمــا يحتــاج الطبيب إلى أخذ تفاصيل تاريخ املــرض والتاريخ املرضي
للطفل بالسابق بكل تفاصيله ،كما أنه من املهم معرفة التاريخ املرضي
للعائلة ألنه سيكون له تأثير علي سير عالج الطفل.

مسار المرض:
األيــام األولــى فــي جناح الــدم التخصصي هي أيام عصيبة وحاســمة
وأحياناً تكون حالة الطفل غير مستقرة ،تُجرى العديد من الفحوصات
للطفــل ويحتــاج الطبيب عنــد وصــول الفحوصــات التخصصية التي
ســبق ذكرها إلى مكاشــفة األهــل باملرض ،واحلصول علــي موافقتهم
اخلطيــة لعــاج الطفل حتى ال يتعرض للمضاعفات التي ســيكون من
الصعب معاجلتها.

عالج المرض:
العالج الشافي ملرض السرطان هو العالج الكيماوي ونقصد به العالج
باألدوية والتي تكون قوية بعض الشيء تقتل اخلاليا البدائية املتمردة
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للقضاء على املرض وتعيد السالم إلى اجلسم ليصل الطفل إلى حالة
شــفاء ومــن ثم احملافظة علي حالة الشــفاء عن طريــق العالج املتصل
وملدة سنوات.

العالج الكيماوي يعطى بعدة طرق:
بالوريــد ،حتت اجللد ،بالفم أو عبر الســائل الشــوكي بالظهر وأحيانا
بالعضل.
يختلف العالج لكل نوع من أنواع سرطان الدم:
٭ ســرطان الــدم الليمفــاوي احلــاد :يصنــف مــرض الســرطان لدى
الطفــل ويتم اختيــار البروتوكول الطبي املناســب وبحســب النتائج
واملعطيــات .والبروتوكــول الطبــي هــو عبــارة عن مراحــل عالجية
تتكــون من املرحلة االبتدائية فمراحــل مكثفة ثم املرحلة املتواصلة
اخملففة:
• املرحلــة األولــي هــي املرحلــة االبتدائيــة  Inductionوفيــه
يتلقــى الطفــل عالجات مكثفــة قوية ويحتاج الطفــل إلى البقاء
باملستشــفى وملدة تتراوح ما بني  6-4أســابيع وذلك للتعامل مع
اآلثــار اجلانبية للمــرض وللعالج ،ومتابعة الطفــل خالل الفترة
احلرجــة األولى من العالج ،كما أنها فترة مهمة لتعليم الوالدين
كيفية التعامل مع مرض السرطان.
• يتبــع الفتــرة األولــى عــدة فترات مــن العــاج املكثف وبحســب
مســتوى املرض والهدف منها القضاء علي أية خاليا ســرطانية
متبقية وتستمر ملدة  4أشهر تقريباً.
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• ومن ثم يبدأ العالج املتصل والذي يستمر حوالي السنتني للبنات
وثالث سنوات لألوالد.
٭ ســرطان الــدم الغير ليمفاوي احلــاد :ويعالج عن طريــق بروتوكول
طبــي عبــارة عن مراحل تتراوح ما بني  5-4مراحل مدة كل منها ما
بني  10-4أيام ولكن يعقب كل مرحلة فترة شهر تقريباً للتعامل مع
اآلثــار اجلانبية للعــاج وتقييم مدى فعالية العــاج بعد كل مرحلة
 .يحتــاج الطفــل للبقــاء باملستشــفى لــدى كل مرحلة ومــدة العالج
تستمر ملدة  6أشهر ويقضي خاللها بعض األيام بالبيت.
٭ ســرطان الــدم الغير ليمفــاوي املزمن  :CMLفي الســابق كان هذا
النوع من أســوء األنواع واآلن وبعد ســنوات من األبحاث والدراســة
جنــح األطبــاء في تطويــر عالج للمــرض ،قد ال يكون عــاج نهائي
للمــرض بحيث يحتاج الطفل إلى املداومة على العالج وقد يشــفي
بعــض األطفــال منــه عــن طريــق إجــراء عمليــة زراعة النخــاع من
شخص مطابق له من عائلته.

اآلثار الجانية للعالج:
األدويــة املســتعملة لهذا املرض العنيف ال بــد من أن تكون نداً للمرض
وأن تكــون أقــوى مــن املرض ،فهي تقتــل كل اخلاليــا اخلبيثة املريضه
فــي جســم الطفــل ،وأحياناً تكــون موجهه ضــد كل اخلاليا الســريعة
االنقســام لذلك قد تقتل اخلاليا الســليمة الســريعة االنقسام مسببة
بعض األعراض للطفل كتســاقط الشعر واســمرار البشرة ونقص في
كل مكونات الدم ،فيؤدي ذلك إلى فقر الدم بســبب نزول نســبة مادة
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الهيموجلوبــن كمــا تقــل الصفائح وكريــات الدم البيضاء مما يســبب
تعــرض الطفــل لاللتهابــات .وفــي بعــض األطفــال قــد تــؤدي األدوية
وخاصة أدوية الكورتيزون والتي تعتبر من العالج الكيماوي إلى ارتفاع
ضغط الدم أوارتفاع نســبة الســكر ،وفي حالة فقر الدم وهبوط نسبة
الهيموجلوبــن عــن احلــد املقبول يعطــى الطفل نقــل دم ،وإذا هبطت
نسبة الصفائح وبدأ الطفل بالنزيف ينقل للطفل صفائح.

لذلك فإنه في الفترة األولي من العالج يفضل بقاء الطفل باملستشفي
ملتابعــة تلــك اآلثــار اجلانبيــة وعالجهــا .أما بعــد ذلك فينصــح ببقاء
الطفل باملنزل عند حدوث املضاعفات.
جترى للطفل فحوصات للتأكد من خلوه من األمراض املعدية ومن ثم
يعالــج باملضادات احليويــة الوريدية وحتى وصول النتائج حلمايته من
االلتهابات اخلطيرة.
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القسطرة الوريدية:
األدويــة التي تعطى وريدياً يجب التأكد مــن أنها تعطى بدقة بالوريد،
وإذا أعطيــت خــارج الوريد قد تتســبب بحروق كيميائيــة كما ُذكر آنفاً
قــد تتــرك أثــاراً بعــد العــاج وفي الســابق عندمــا كان يعطــى العالج
عــن طريــق اإلبــر الوريديــة كان األمــر مزعجــاً ومؤملــاً للطفــل كما أن
تكــرار الوخــز ألخــذ عينــات للطفل قــد يكون مؤملــاً ومزعجــاً لألهل،

ومنــذ البدء باســتخدام القســطرة العالجية ســهل األمــر على الطفل
واألهــل وأصبحــت معظــم الفحوصات تؤخــذ عن طريقهــا باإلضافة
إلــى العالجــات الورديــة والعالج الكيماوي فلقد ســهلت حيــاة الطفل
واألهل وأعطتهم نوع من التحكم بالوضع ،والقسطرة عبارة عن أنبوب
موصل إلى القلب عن طريق األوعية الدموية املوجودة بالكتف وجترى
بواسطة جراح متخصص باألوعية الدموية وتتكون من نوعان:
النوع األول :داخلي  Portacathوتوجد األنابيب باإلضافة إلى اخلزان
الذي يحقن فيه األدوية حتت اجللد فال يرى منها سوى ارتفاع خفيف
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بحجم العملة املعدنية ،وتوضع حســب وجهة اجلراح إما أعلي الصدر
أو باجلانــب ويحقن مباشــرة عن طريق إبــرة متخصصة لهذا اجلهاز.
ويتعود الطفل علي وجود القســطرة ويحاول احلفاظ عليها وحمايتها
من الضربات.
النوع الثاني :حيث جزء من األنبوب داخل اجلسم واجلزء اآلخر خارج
اجلســم ،ويجــب أن يراعى نظافتــه واحملافظة عليه كمــا يُفضل أن ال
يتعرض للبلل.

في حالة الطوارئ:
الطفــل املصاب بالســرطان وخالل فترة العالج يحتــاج إلى رعاية من
قِ بــل األســرة ومتابعتــه بدقــة ،فأمراض الطفولــة البســيطة قد تكون
توابعهــا وخيمة للطفل املصاب بالســرطان ،كمــا أن اجلروح العارضة
قــد تتعرض لاللتهاب ،لذا من املهم تشــجيع األهل للذهاب إلى قســم
الطوارئ للمتابعة في حالة إصابة الطفل ،ومن األفضل أن يكون قسم
الطــوارئ فــي نفس املستشــفي الــذي يتلقى فيــه العــاج ،مهما كانت
الشــكوى بســيطة .فــي حالة إصابــة الطفــل بانخفاض نســبة كريات
الدم البيضاء مصاحب بأي عارض طبي كاحلمى أو الكحة أو التهاب
اجللــد اخلمــول مــن املهم الدخــول إلى املستشــفي إلجــراء املزيد من
الفحوصــات وتلقــي العالج بأســرع وقــت منعاً ملضاعفــات قد حتدث
من أي التهابات ال يســتطيع جهاز الطفل املناعي من الســيطرة عليها،
والتي قد تكون مميتة.
مــرض جديري املاء مــن األمراض املعدية التي تصيب األطفال والذي
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من املمكن أن يكون له تبعات علي الطفل املصاب بالسرطان لذا ننصح
األهــل في بداية العالج حتصني أطفالهم اآلخرين من هذا املرض إذا
لــم يحصــل لهم إصابة من قبل وخصوصاً إذا لم يســبق إصابة الطفل
بهذا املرض من قبل.
الطفل املصاب باللوكيميا تُمنع عنه معظم التطعيمات الوقائية وحتي
انتهــاء العــاج الكيماوي بســت أشــهر علي األقل ومن ثــم تعاد جدولة
التطعيمــات لــه ،ولكن يعطى فقــط من قِ بل الطبيــب املعالج بعض من
التطعيمــات خــال فتــرة محــددة أثناء العــاج كالتطعيــم ضد مرض
األنفلونزا.

المدرسة:
ينصــح الطفل الذي ُش ِّ
ــخص باملرض مؤخراً البقاء باملستشــفى وعدم
الذهاب إلى املدرسة؛ وذلك بسب دقة املرحلة التي مير فيها وحفاظاً
علي صحته ،ولكن ننصحه باالستمرار بالدراسة من علي سرير البيت.
كمــا ينصــح الطبيــب الطفل بعــدم الذهاب إلى املدرســة أثنــاء هبوط
مناعته والذهاب حســب طاقته ،كما نشدد علي عدم تعرضه للشمس
وعــدم الوقــوف بالطابــور وبقــاؤه بالصــف فــي مــكان مناســب وجيد
التهويــة وإبــاغ األهــل فــي حالــة إصابة أحــد أقرانه بعــدوى كمرض
جديــري املــاء التخاذ اإلجــراءات االحترازية ،واحملافظــة علي نظافة
اليديــن وغســلهما ،والســماح لــه بالذهاب إلــى احلمام ،وعــدم األكل
خارج املنزل ،وشرب املياه املعبأة ،وعدم استخدام برادة املاء.
وبســبب تلقي األطفال دواء الكورتيزون خالل العالج قد يصاب بعض
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األطفال بضعف العظام لذلك ينصح بتفادي الرياضة العنيفة أو التي
يوجــد فيهــا قدر مــن االحتكاك حتــي ال يصاب الطفل بالكســور التي
تصعب عالجها.
مرض ســرطان الــدم هو مرض عنيف يؤثر علي الطفل وكيان أســرته
وتســتمر آثــاره عــدة ســنوات ويظــل هاجــس عنــد الوالديــن وخــوف
مــن حــدوث انتكاســة ورجوع املــرض للطفل مــدى احليــاة ،والحظت
الدراســات مــدى التوتر الــذي ينتج من املــرض على األســر والتي قد
تــؤدي إلــى تفكك األســر وحدوث الطــاق .لذلك يحتــاج األهالى إلى
مساندة األهل واجملتمع خالل هذه الفترة العصيبة.
أدت التجارب الســريرية واكتشــاف األدوية املعاجلة ملرض الســرطان
إلى ارتفاع نســب الشــفاء من هذا املرض خالل العقود املاضية .ولكن
ال يزال هناك مجال لتحسني جودة احلياة لدى املصابني وأهاليهم.
للرجــوع إلــى معلومات عن مرض ســرطان الدم يرجــى متابعة املواقع
التالية:
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http://www.webmd.com/cancer/tc/leukemia-symptoms

•

http://www.cancer.org/cancer/leukemiainchildren/index

•

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/childhoodleukemia.html

•

رابطة طب األطفال الكويتية
أنشــأت رابطة طب األطفال الكويتية في أوائل الســبعينات مبؤسسها
الدكتور عبدالله الرشيد ،وهي حتت مظلة اجلمعية الطبية الكويتية.
حيث أن من أهم أهدافها تثقيف أطباء األطفال باملســتجدات العلمية
املســتحدثة فــي جميــع أنحاء العالم .كما تســعى رابطــة طب األطفال
الكويتيــة لتثقيــف األســرة والوالديــن عــن صحــة الطفــل واألمــراض
الشــائعة لدى األطفال ،وذلك بصفة مســتمرة عــن طريق إقامة ورش
عمــل ونــدوات تثقيفية وإصــدار مطبوعــات علمية طبية مــن كتيبات
وكتب علمية تثقيفية.
وقــد بــدأ أول إصدار لكتاب طفلي األول ســنة 2013م بإعداد وتأليف
د .مها جاســم بورســلي رئيسة الرابطة ود .ســندس إبراهيم الشريدة
نائبة الرئيس في تلك الفترة مع مشاركة من أطباء آخرين من مختلف
التخصصات الطبية من معظم مستشفيات الكويت.
وهــذا كتيــب (الطفل ومرض ســرطان الــدم) من إعــداد الدكتورة مها
جاســم بورســلي ،وتشــكر رابطــة طــب األطفــال دكتــورة مهــا على كل
جهودها اجلبارة املتواصلة لتثقيف أسرة طفل السرطان.
دكتورة سندس ابراهيم الشريدة
رئيسة رابطة طب األطفال الكويتي
اجلمعية الطبية الكويتية
98050962
@Q8ipediatrics
Q8ipediatric
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